
 
 

 

 

 

 

 

 
 
KLASA: 320-07/19-01/01 

UR. BROJ: 07-18-19-02 
U Zagrebu, 14.2.2020. 

 

 

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE ODBORA ZA PERADARSTVO 
 

 

Sjednica se održala 29.01.2020. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Hrvatske 

poljoprivredne komore na adresi Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. 

 

Nazočni članovi: Dražen Čurila, Božica Špoljar, Tihomir Zglavnik, Josip Herman, Marko 

Magdalenić, Zlatko Orsag, Branko Bobetić 

Ostali nazočni: Gordana Duvnjak (MPS), Tajana Radić, Matea Ćosić (HPK) 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora 

2. Aktualna problematika u sektoru 

3. ZPP nakon 2021. godine 

4. Poslovni modeli i financiranje peradarskog sektora- Zagrebačka banka 

5. Razno 

 

Ad.1 Usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora 
Predsjednik Odbora, g. Dražen Čurila, otvorio je 2. sjednicu Odbora za peradarstvo te dao 

na glasanje Zapisnik s prethodne 1. Konstituirajuće sjednice Odbora za peradarstvo. Zapisnik je 

jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2. Aktualna problematika u sektoru 

Predsjednik Odbora istaknuo je da Prijedlozi Odbora za peradarstvo nisu konačni te da se 

mogu konstantno nadopunjavati na postojeću verziju prijedloga na primjer prilikom izmjene 

pravilnika za mjeru dobrobiti. Nakon dopuna mogu se slati i ostalim peradarima na mišljenje i 

dopunu. 

 

a) Financiranje cijepljenja Newcastle bolesti (NB) 

G. Čurila navodi da je kalkulaciju za cjepiva napravio g. Bobetić, a kako su iz Uprave za 

veterinarstvo naveli procjenu od 50 milijuna kuna kojih treba osigurati na što je g. Čurila naveo da 

procjenu treba provjeriti s Ministarstvom.  

Croatia stočar je napravio izračune za robne proizvođače na što je Uprava odgovorila da 

treba uzeti u obzir i perad koja se kreće po dvorištu. Prijedlog je bio da se pokriju doze vakcine 

koje su oko 0,02 kn, a da bi se trošak rada zanemario o vlastitoj režiji. U cjeniku iz 2018. godine 

primijećene su prevelike veterinarske naknade za mala gospodarstva (napomena da je u cijenu 

uključen rad, vakcina, dolazak), što je u Naredbi iz 2019. godine razrađeno po komadu te na taj 

način svedeno na normalnu cijenu. 

U raspravi o mogućnosti odvajanja robnih proizvođača i domaćinstava, g. Čurila istaknuo 

je kako se ne bi trebali miješati oni koji uzgajaju za vlastite potrebe i one koji proizvode velike 
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količine te su ujedno porezni obveznici. G. Bobetić je naveo da je Ministarstvo, s obzirom na to da 

se radi o zaraznoj bolesti, uvijek nalazilo argument da se ne mogu pokriti samo robni proizvođači 

već da isto treba učiniti i prema domaćinstvima, što ustvari i jest u interesu cijele RH.  Također 

istaknuo je kako niti jedna država članica nema predviđanja za NB, tj. predviđenih sredstava u 

europskom proračunu te je Uprava za veterinarstvo 3 godine kreirala fond. 

Gđa. Špoljar navela je kako seoskom domaćinstvu ne bi trebao biti problem 2 x godišnje 

platiti 30 kn. Također, vezano za cijenu, istaknula je prema izračunima sa vlastitih gospodarstava. 

Na gospodarstvu s 27 000 brojlera cijepljenje je koštalo 920 kn, što znači 0,03 kn po kljunu, što 

pokazuje da cijena ne može biti 1 kn kako je tumačeno. Na isto g. Bobetić navodi kako je 

HAZARD(?) prije izračunao trošak od 1 kn, ali je nakon intervencije Naredba prošle godine puno 

smanjena. Također, dodao je kako Ministarstvo ima podatak broja cjepiva budući da im 3 

farmaceutska distributera svake godine dostavljaju potrebnu količinu vakcina. Također, istaknuto 

je kako je moguće izračunati približni trošak na način da se napravi procjena te umanji za uvozne 

piliće ili vakcinirane nesilice u valionicama, čega je na godišnjoj razini 4-5 milijuna komada. 

Istaknuo je također, kako su ministrica, državni tajnik g. Kraljičak te gđa. Karačić skloni 

rješavanju problema. 

G. Čurila istaknuo je kako postoji i naredba vakcinacije za domaćinstva za pse gdje vlasnici sami 

plaćaju trošak za svoje kućne ljubimce. Iako nesilice ne smatramo kućim ljubimcima, oni se 

također nalaze u pojedinim domaćinstvima.  

G. Orsag naglasio je kako se problem neće riješiti, kao i do sada, budu li se razdvajala 

domaćinstva i komercijalna domaćinstva, osobito iz razloga da je svima u interesu da sva perad 

bude cijepljena, te da je 10 do 15 milijuna prihvatljivo u odnosu na prethodno istaknutih 50 

milijuna. G:Bobetić je također istaknuo, ukoliko se zaračuna maksimalni iznos 500-1000 kn, te 

korisnik dobije odrezak, isti može prikazati u državni inspektorat. 

 

b) Ruralni razvoj 

Ispred Ministarstva poljoprivrede, Odjela za peradarstvo i pčelarstvo, gđa. Gordana 

Duvnjak izložila je Predstavljanje sektorskih intervencija u području peradarstva u okviru 

Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2021.-2017. godine. Gđa. Duvnjak istaknula 

je kako je nova Uredba koja bi pokrivala programsko razdoblje u izradi te da još nije gotova. 

Prema radnoj verziji Uredbe potrebno je napraviti SWOT analize, a na izradi istih rade MP i 

Svjetska banka pri čemu se trenutno prikupljaju svi potrebni podaci kako bi se napravila dubinska 

analiza te utvrdile kompletne potrebe u pojedinim poljoprivrednim sektorima, njihovoj 

proizvodnji te daljnjoj izgradnji. Nakon prikupljanja i analize podataka odrediti će se potrebe 

pojedinih sektora, a na osnovu njih svaka će država članica izrađivati Strateški plan.  

U novom programskom razdoblju dane su veće mogućnosti državama članicama za 

iskazivanje svojih prioriteta, ali je povećana i odgovornost po pitanju predlaganja i smjernica 

budući da će o istome morati izvještavati Komisiju. Uredba, koja ja u izradi, sada će pokrivati i 

ruralni razvoj i izravna plaćanja. U Uredbi su definirana 3 opća cilja na temelju koji se radi 9 

posebnih ciljeva, unutar kojih će se morati uklopiti sve mjere. Gđa. Duvnjak kazala je kako se 

trenutno može reći samo da su sigurno planirane mjere dobrobiti. Sektor može predložiti dopune i 

izmjene Mjera dobrobiti.  

G. Herman je naglasio kako je potrebno dobro planirati potrebe i realno stanje budući da se 

za prethodne mjere dobrobiti utrošilo i vrijeme i novac, a na kraju su poljoprivrednici odustali od 

njih. G. Bobetić je uz to dodao kako neke članice Eu i danas ne koriste mjere dobrobiti već imaju 

nacionalni fond, na primjer Nijemci izdvajaju 2-4 euro centa (od maloprodajne cijene) po 1 kg 

prodanog mesa od čega su izgradili fond od 240 milijuna eura. Gđa. Duvnjak je istaknula kako će 

se programiranje novih mjera dobrobiti za novo programsko razdoblje raditi pojedino za svaki 

sektor, nakon čega će se iste slati na nostrifikaciju u Komisiju. 

G. Bobetić ističe kako sve države članice imaju srednjoročne prognoze za sve sektore u 

Europi do 30-te godine te da je najveći indeks povećanja proizvodnje i potrošnje u peradarstvu, 



ovčarstvu i kozarstvu. Europa projicira da će povećati proizvodnju mesa peradi 2020.-2030. za 7% 

uključujući i potrošnju po glavi stanovnika. To vrijedi i za jaja. RH, ima potrošnju oko 24 kg mesa 

peradi, recimo po glavi stanovnika, dok Europa ima nešto iznad 26 kg, prema tome postoji prostor 

za povećanje domaće potrošnje i proizvodnje u narednih 10 godina. U jajima smo po potrošnji na 

180 jaja, a Europa 220, što je 20% manje potrošnje u odnosu na Europu. To znači da bi trebali, 

planirati povećanje proizvodnje i mesa peradi i jaja, s obzirom na to kako će se izrađivati 

Strategija.  G. Čurila je naglasio da je primarno potrebno dostići potrošnju i zatim dodatnih 7%.  

G. Bobetić naglašava kako je to sada povezano s investiranjem u postojeće kapacitete te u 

izgradnju novih kapaciteta. Prema istraživanju kroz razgovore s tvrtkama, napravljene su procjene 

prema kojima treba osigurati najmanje 50% ulaganja u postojeće kapacitete za modernizaciju, 

smanjenje troškova energije, nabavu opreme, prilagodbu klimatskim promjenama itd. Drugi dio 

sredstava se ulaže u izgradnju novih. Pitanje je kako će se odrediti prioriteti za dodjelu sredstava. 

G. Bobetić ističe kako bi prioritet trebali imati farmeri koji imaju već jedan objekt budući da imaju 

već infrastrukturu. 

G. Bobetić navodi da bi se s analizom plana ulaganja (putem anketa) moglo puno 

kvalitetnije planirati Mjere i njihovo iskorištavanje, npr. kako se ne bi događalo da se na natječaj 

javlja 1,5 -2,5 puta više prijavljenih u odnosu na vrijednost projekta. S obzirom na to da je za 

Mjeru 4. preostalo nešto više od milijarde, u okviru čega je već raspisan natječaj za tovno 

govedarstvo u vrijednosti 120 milijuna, 150 će možda biti dodijeljeno mljekarstvu stoga bi valjalo 

inzistirati da se i za peradarstvo raspiše barem još jedan natječaj za Mjeru 4.1. 

G. Bobetić je također naglasio kako je generalno u vezi natječaja potrebno komunicirati to 

jest davati prijedloge za kriterije i prema Komori i prema Ministarstvu poljoprivrede. 

 

Po pitanju ptičje gripe, g. Bobetić je naglasio kako je potrebno voditi brigu o biosigurnosti, 

proslijediti mišljenja i za ptičju gripu i za Afričku svinjsku kugu te provjeriti eventualnu 

postojanost ekstremnih slučajeva kod peradi na seoskim dvorištima i po potrebi upozoriti Državni 

inspektorat te objekte u blizini. G. Zaglavnik je dodao da Centar za peradarstvo također stoji na 

raspolaganju sa svim svojim resursima te da će se rado odazvati planiranim sastancima na te teme. 

 Gđa. Duvnjak je istaknula kako će se ove godine raditi tri pravilnika iz područja 

peradarstva i to Pravilnik o tržišnim standardima za jaja, Pravilnik o tržišnim standardima za meso 

peradi te Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valjenje i podmladak domaće peradi.  

 

Ad. 3 ZPP nakon 2021. godine 

Gđa. Tajana Radić predstavila je trenutnu situaciju vezanu za Uredbu (period osiguran za 

raspravu, izglasavanje). Također, naglasila je potrebu za definiranjem „aktivnog poljoprivrednika“ 

prilažući uz to Amandmane Copa Cogecae na Uredbu Europske komisije, potrebu za raspravom 

„Europskog zelenog plana“ (EZP)  do 5. mj. i Strateških odrednica „Od polja do stola“. Nadalje, 

istaknuta je nužnost kretanja u smjeru kružnog gospodarstva budući da EZP ide u smjeru zelenog, 

prenijela je razmišljanja sadašnjeg povjerenika EK, te pojasnila trenutnu situaciju vezano za 

ograničenja, modele označavanja proizvoda u Irskoj i Austriji te opredjeljenja drugih zemalja 

Češke, Slovačke te Poljske vezano za Eko shemu.  

Vezano za definiranje „aktivnog poljoprivrednika“, rasprava se zadržala u dijelu 

potencijalne dodjele plaćanja malim poljoprivrednicima, onima koji su bez kontrole, tj. ispod 10 

ha. G. Bobetić je istaknuo vezano za podatke upisane u ARKOD-u, kako 91% od 160 000 

gospodarstava čini 35% svih ha, s prosječnom veličinom čestica od 0,34 ha, te da je s obzirom na 

te podatke europski pojam 10 ha jednog, a za nas drugog značenja. Nadalje istaknuo je kako sve 

države članice imaju kontinuirano blago povećanje omotnica, ali je pitanje na kojoj osnovi, dok 

naša omotnica eventualno ostaje na istoj razini.  

Gđa Radić istaknula je kako je sada potrebno ići sa stavom prema EK i MPS s potpisima 

svih 17 Odbora bez obzira na mogući ishod, kako bi se tražilo povećanje sredstava prema 

povećanju hektara. G. Orsag, istaknuo je kako su naše ukupne površine ostale iste te ukoliko će se 



ići sa ovim prijedlogom za 10 ha, broj gospodarstava popet će se na 250 000, a prosjek će biti 0,5 

ha po gospodarstvu.  

Također, vodila se rasprava o naknadama poljoprivrednika te definiranju „aktivnog 

poljoprivrednika“ s obzirom na iste. Svim prisutnima podijeljen je upitnik vezano za ZPP gdje su 

imali priliku iskazati svoje mišljenje o svim vezanim temama.  

 

Ad. 4. Poslovni modeli i financiranje peradarskog sektora- Zagrebačka banka 

G. Vedran Vujić i g. Antonio Maršić, ispred Zagrebačke banke, predstavili su članovima 

Odbora za peradarstvo poslovne modele i financiranje peradarskog sektora te odgovorili 

članovima na pojedina postavljena pitanja. 

 

Zaključci:  

1) Prema kalkulaciji Odbora, potrebno je osigurati 2,5 milijuna za robne proizvođače 

(0,04 kn po cjepivu) te dodatno za domaćinstva realne cijene oko 10 milijuna kuna 

(maksimalno 15). Potrebno je provjeriti Naredbu za ovu godinu, zatražiti Upravu da 

dostavi novu kalkulaciju te dogovoriti sastanak s Ministarstvom. 

2) Prijedlog Croatia stočara je da Odbor predloži Ministarstvu poljoprivrede da se 

prema poljoprivrednim gospodarstvima pošalje anketa s pitanjem plana ulaganja do 

2027. godine (kao npr. za Operativni plan).   

 
 

 

 

     

 

Predsjednik 

Odbora za peradarstvo  

Hrvatske poljoprivredne komore 

 

Dražen Čurila 

Zapisnik sastavila: Matea Ćosić 


